VOORRESERVERING KREEFT & KNOKKE
13 - 14 juni 2009
Uithoorn, 11 april 2009
Beste Porsche vrienden,
In het weekend van 13 en 14 juni bieden we een dubbelevenement. De onderdelen van
Kreeft & Knokke op zaterdag zondag zijn separaat of in combinatie te boeken! Op zaterdag
gaan we Oosterscheldekreeft eten in het pittoreske Goes. Hier is een mogelijkheid tot
overnachten om vervolgens op zondagochtend tijdig te vertrekken naar het Belgische
Knokke waar we aansluiten bij de Porsche Club Belgium. Degenen die alleen willen
deelnemen aan de Langste km in Knokke, kunnen op zondag rechtstreeks richting Knokke
rijden.
In verband met de gemaakte reserveringen en beschikbare plaatsen is de deelname voor het
kreeftendiner op 13 juni beperkt tot 15 auto's / 30 deelnemers. Toewijzing van de
beschikbare plaatsen vindt plaats op basis van de volgorde van ontvangst van de
inschrijvingen. Dus wie het eerst komt…….
13 juni: Kreeft eten in Goes
De Oosterscheldekreeft is een bijzonder en uniek
‘product’ uit de Oosterschelde. Ten opzichte van de
overige kreeften uit de wereld, heeft de Oosterscheldekreeft een fijnere en zachtere smaak. Bovendien staat
de versheid van de Oosterscheldekreeft (rechtstreeks
uit de Oosterschelde naar de restaurants) garant voor
een hoogwaardig kwalitatief product. Verder kenmerkt
de Oosterscheldekreeft zich door de duurzame
visserijmethode.
Gedurende de periode dat de Oosterscheldekreeft kan
worden gevangen (1 april tot en met 15 juli) zijn er een
aantal toprestaurants die een samenwerking kennen en
een speciaal Oosterscheldekreeftenmenu op de kaart hebben staan.
Wij kozen voor restaurant de Stadsschuur in het centrum van het Zeeuwse Goes. Op het
menu staan o.a. Oosterscheldekreeft in een salade met lamsoor, kroketje van Oosterscheldekreeft en schuim van komkommer; Oosterscheldekreeft met asperges, geserveerd in
court-bouillon en Aardbei, passie en limoen met een sorbet van rosé-champagne. In het
bijna onvoorstelbare geval dat u geen kreeft wilt eten, kan er natuurlijk in overleg iets anders
geserveerd worden.
Overnachten kan desgewenst in het Van der Valk Hotel in Goes, waar de Porsches op een
afgesloten parkeerplaats gestald worden. Omdat kreeft bij voorkeur weggespoeld dient te
worden met een mooie witte wijn, wordt er voor vervoer van en naar het restaurant gezord.
Prijzen:
driegangen kreeftendiner: € 59,50 pp (exclusief dranken)
Overnachting in tweepersoonskamer, incl. ontbijt: € 95,- per kamer
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14 juni: Knokke, de langste km - met de Porsche Club Belgium
Op zondagochtend rijden we door naar België om daar onze vrienden van de Porsche Club
Belgium te ontmoeten die deze dag het evenement met de naam ‘de langste km’
organiseren. PCH leden die niet in Goes overnachten rijden op eigen gelegenheid naar
Knokke. De start van dit bijzondere evenement vindt plaats op zondag tussen 10 en 12 uur
op een nader te bepalen startplaats in Knokke-Heist.. Hier aangekomen ontvangt elke
deelnemer een Porsche Day-pakket met daarin een PD roadbook, deelnametag voor de
wagen, een lanyard met pasje of armbandje voor toegangscontrole bij de controleposten en
op eindpunt, food- en drinkvouchers te gebruiken tijdens ontmoetingsmoment en een
Porsche aandenken.
Na controle aan één van de “startgates” vertrekken we, individueel of in kleine groep voor het
ontdekken van het uitgestippelde roadbook. Via deze route maakt u kennis met de mooiste
en meest verrassende plekjes in Knokke-Heist en de regio (Retranchement, Oostkerke,
Dudzele, Moerkerke,...). De rit eindigt in Knokke-centrum op het Albertplein. Hier volgt een
uniek foto-moment, waarbij elke deelnemende wagen en de inzittenden worden gefotografeerd, terwijl over een aankomstpodium wordt gereden. De deelnemers ontvangen een
voucher voor het ophalen van hun Porsche Day-foto.
Na de passage over het aankomst-podium vervoegen de deelnemers zich in de rij op de
Knokse dijk, waar ze exclusief voor deze dag, hun wagen kunnen parkeren. Zo vormen we
de langste rij Porsches ter wereld, die meteen ook een nooit eerder geziene eyecatcher
vormt voor elke Porsche-deelnemer, geïnteresseerde en voorbijganger! Er wordt een
officiële poging ondernomen om hiermee het Guinness Book of World Records te
behalen met The longest parade of Porsche Cars!
We eindigen de dag in de unieke VIP-area op het Albertplein. Hier kunnen de deelnemers
na- en bijpraten, kennismaken met de nieuwste Porsche modellen en Porsche oldtimers.
Verder zijn er enkele stands van de Porsche Day-partners, en kunnen we genieten van een
informele strand BBQ met een streepje live-muziek.
Voorzien einde van de activiteit omstreeks 18 uur.
Prijzen
Deelnameprijs voor auto en bestuurder: € 75,00
Deelname prijs per passagier: € 50,00
Wij hopen op een grote opkomst voor dit unieke evenement!
Let op: de inschrijving sluit eerder dan gebruikelijk, ivm de nodige reserveringen en wel op

26 april 2009
Tot Porsche,
Henry de Vaal
Voorzitter

Er wordt een aanbetaling van 50%
gevraagd bij reservering

Bijlage: brochure Porsche Club Belgium
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Aanmeldingsformulier
Wij schrijven ons in voor de volgende onderdelen van Knokke & Kreeft

Naam PCH Lid

_______________________________________________

Naam Partner /Bijrijd(st)er

_______________________________________________

Kenteken

_______________________________________________

Handtekening

_______________________________________________

Programma onderdeel

Aantal

Prijs

Oosterscheldekreeft eten in Goes

€ 59,50

Hotelovernachting in Goes - 2 persoonskamer

€ 95,00

Deelname aan de langste km in Knokke
Auto en bestuurder

€ 75,00

Passagier(s)

€ 50,00

Totaal

€

*onder voorbehoud van beschikbaarheid

Om uw reservering definitief te maken vragen wij u minimaal 50% van de totale kosten als
aanbetaling over te maken op bankrekening 55.59.46.886, direct na ontvangst van de
bevestiging. Bij annulering vindt geen restitutie plaats, omdat de PCH in dat geval met
annuleringskosten geconfronteerd zal worden. Het restant dient uiterlijk 3 dagen voor
aanvang van het evenement te zijn voldaan.
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,
faxnummer 0297-524664.

Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het formulier over te nemen en
te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl
Zie ook voor informatie:
E-mailadres secretariaat:

www.porsche-club-holland.nl
secretariaat@porsche-club-holland.nl
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